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Algemene gegevens
Naam:
Datum oprichting:
KvK:
ANBI:
Bank:
Correspondentieadres:
E-mail:
Telefoon:
Website:

Stichting Behoud Weervisserij
17 januari 1997
41107151
8055 87 512
NL11 RABO 0106 3856 74 (Rabobank)
Bouwmanlaan 4, 4614 AH, Bergen op Zoom
info@behoudweervisserij.nl
06 - 42 99 76 78
www.behoudweervisserij.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat op 31 december 2019 uit:
1. Kees Coppens – Voorzitter
2. Dick Westerhof – Vice-voorzitter
3. Lau de Smet – Secretaris
4. Pieter Riedijk – Penningmeester
5. Joke de Boeck – Vertegenwoordiger vrijwilligers
6. Rick van Geel – PR en Communicatie
7. Henk van Schilt – Vertegenwoordiger van de firma Van Dort in het bestuur

Stichting Behoud Weervisserij
De Stichting Behoud Weervisserij heeft als doel het in stand houden en bevorderen van de
ambachtelijke wijze van vissen op onder andere ansjovis door middel van de weervisserij in de
Oosterschelde en deze vorm van visserij toeristisch en educatief op de kaart zetten.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door voorwaarden te scheppen en
omstandigheden te bevorderen waardoor het voor weervissers uit Bergen op Zoom en
omgeving mogelijk zal blijven om de weervisserij in de toekomst te continueren op dezelfde of
vergelijkbare wijze zoals deze reeds gedurende enkele eeuwen in de Oosterschelde plaatsvindt.
In de praktijk zijn er drie kernactiviteiten te onderscheiden:
1. Het organiseren van toeristische vaartochten naar de weervisserij;
2. Het werven en inzetten van vrijwilligers ter ondersteuning van de weervissers;
3. Het genereren van publiciteit voor de weervisserij en aanverwante activiteiten – via de
media en door deelname aan evenementen.
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Voorwoord van de voorzitter
Als ik het voorwoord aan het schrijven ben is het inmiddels maart 2020 en zijn we in een
verschrikkelijke crisis terecht gekomen: corona. Niemand kan op dit moment in schatten wat
de gevolgen zullen zijn, maar dat het nu al ingrijpend is, is een feit. Hopelijk is het bij het
volgende voorwoord achter de rug. Blijf gezond!
Begin 2019 ben ik aangetreden als voorzitter. Een stichting met vrijwilligers die samen met de
familie Van Dort een cultureel erfgoed in stand houden. Voor mij een nieuwe wereld, maar toch
met veel raakvlakken met mijn historie. Landbouw versus visserij, onzeker inkomen,
weersinvloeden, ondernemerschap etc. Waterschap, affiniteit met water en vissen. Ik trof een
mooie groep mensen aan die het leuk vinden op de Oosterschelde bezig te zijn, maar zich ook
zeker verwant voelen met de familie Van Dort.
Bij mijn aantreden had ik een paar wensen, namelijk transparantie en continuïteit. Ten aanzien
van de transparantie zijn er een paar veranderingen doorgevoerd, te weten: alle notulen van de
bestuursvergaderingen zijn voor iedereen binnen de stichting beschikbaar. We werken met
vertegenwoordigers van de vrijwilligers in het bestuur om de lijntjes zo kort mogelijk te
houden. Waar het bestuur mee bezig is en gedaan heeft ziet men terug in de actie- en
besluitenlijst.
Bestuurlijk is er in 2019 ook het een en ander gebeurd. De vice-voorzitter heeft besloten zich
terug te trekken uit het bestuur. We zijn blij dat we Jan van Paassen als adviseur hebben
kunnen behouden. Jan heeft veel voor de stichting betekend en zijn netwerk kan voor ons nog
van belang zijn. Jan kan gevraagd en ongevraagd zijn adviezen door geven. Felix Kools heeft na
een moeilijke afweging besloten om terug te treden als bestuurslid en helaas ook als
coördinator voor de vaartochten. Ad de Boeck heeft deze functie van Felix overgenomen. De
overdracht tussen Felix en Ad heeft inmiddels plaats gevonden. Joke de Boeck heeft de plaats
van Felix in het bestuur overgenomen en zij zal ook de inzet van gidsen coördineren. Ook is er
in 2019 een nieuwe vice voorzitter aan getreden, te weten Dick Westerhof. Als bestuur zijn we
bijna weer op volle sterkte. We hebben nog één vacature open staan. Totdat deze is ingevuld,
neemt Dirk Lamberts deze functie waar.
Het jaar 2019 gaat de geschiedenis in als een goed visjaar met een mooie opbrengst en afzet. De
samenwerking met de vrijwilligers en de familie Van Dort was uitstekend, met Henk van Schilt
als drijvende kracht.
Ook de vaartochten met passagiersschip Marjoes en schipper Hendrik Hoogerwerf zijn goed
verlopen. Voor de eerste keer zijn onze eigen vrijwilligers ingezet als gidsen. Dat is dermate
goed bevallen dat we dat de komende jaren zullen blijven doen. Het aantal vaartochten hopen
we voor de toekomst uit te breiden.
Er is ook een Commissie vaartochten bij elkaar geweest en het organiseren van vlettochten zal
in de toekomst uitgeprobeerd gaan worden.
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Tot slot wil ik mijn collega bestuursleden danken voor de sfeer en prettige samenwerking, de
vrijwilligers voor hun inzet, kappen van het hout, het steken van het hout in de weren, het
bijliggen, de vaartochten met het gidswerk en het vissen.
Laten we in 2020 vast houden wat we hebben opgebouwd en hopelijk krijgen we het corona
virus onder controle.

Kees Coppens
Voorzitter

5

Verslag van activiteiten in 2019
In de winter van 2018/2019 is voldoende hout gekapt voor het onderhoud van de weren. Door
Brabants Landschap was een stuk bos toegewezen bij Zuidgeest. Gezien de geringe dikte van het
hout werd later nog een perceel toegewezen bij de Ruytershoveweg om palen te kappen. In
totaal zijn vrijwilligers samen met de firma Van Dort in december 2018 drie weken bezig
geweest met het verwijderen van de opstanden.
Van Dort en de vrijwilligers noemen zich De
Takkenbende. Er werd voldoende hout gekapt
en verzameld om de jaarlijkse paalworm en
storm schade te herstellen. De paalworm
zorgt voor het zwakker worden van het hout
dat vervolgens onder invloed van de najaarsen winterstormen afbreekt. Het hout werd
per vrachtwagen naar de Bergse Diepsluis
gebracht in afwachting van de juiste
weersomstandigheden in het voorjaar van
2019 om de herstelwerkzaamheden te
verrichten. De groep vrijwilligers onder
leiding van de firma Van Dort noemen zich
dan De Scheldeprikkers. Vermeldingswaardig is
dat Cor van Dort (87+) dagelijks meewerkt.

Cor van Dort verzamelt gekapt hout.

Na het vervangen van het beschadigde hout in
de weren (het zogenaamde steken van de
staken) worden de netten in het fuikgat
aangebracht en zijn de weren klaar voor de
vangst.
Bij al deze werkzaamheden levert een ploeg
vrijwilligers hier intensief een bijdrage aan.
Het vangstseizoen dat ongeveer 10 weken
duurt heeft natuurlijk de meeste aandacht,
maar kan niet zonder deze voor- en nazorg.
Voor de belangstellenden is het bezoek van de
tochten naar de weren het mooiste van het
mooiste van de weervisserij. Deze 10 weken startend in mei -worden door ons met veel
enthousiasme verzorgd. Daaronder valt ook
zeker het onzichtbare werk van aalscholvers
verjagen wat vele uren geduld vraagt bij de
weren door de firma Van Dort en de
vrijwilligers. Het seizoen eindigt met hulp aan
de firma Van Dort bij het weghalen van de
netten in het fuikgat.

Henk van Schilt (l) en vrijwilligers steken nieuwe staken.
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Evaluatie toeristische vaartochten en bijliggen 2019
Eind 2018 is er aan de hand van de
getijdentabel een rooster gemaakt voor
bijliggen en voor gunstige tijden voor
vaartochten. Er is een selectie gemaakt voor
schooltochten en voor de open tochten. Dit
overzicht is naar firma Van Dort gegaan ter
verificatie. Tijden waar bijliggen nodig is
worden ook vastgesteld. Het schema voor de
vaartochten is naar Hendrik Hoogerwerf
gegaan voor planning van het
passagiersschip Marjoes.

De vletten liggen te wachten op passagiers van Marjoes.
In de verte wacht een weer op de bezoekers.

Naar 43 basisscholen gelegen op het eiland Tholen; de Brabantse Wal-gemeenten en de kernen
van Gemeente Roosendaal die westelijk liggen van deze stad is een mailing gestuurd over de
mogelijkheden van de vaartochten naar de weervisserij. Na publicatie van de data op onze
internet- en facebookpagina stroomden de boekingen binnen.
In eerste instantie zijn er 15 tochten gepland. Eén extra tocht in verband met annulering
tochten. Eén extra tocht is geboekt door een bedrijf. Twee scholen boekten een vaartocht. Eén
geplande tocht en de extra tocht zijn geannuleerd omdat er te weinig deelnemers waren. Drie
geplande tochten en een schooltocht zijn geannuleerd vanwege het weer. Dus 13 tochten zijn
gevaren met Marjoes.
Ook was er één sloepentocht op verzoek van Gemeente Bergen op Zoom met
journalisten/influencers. Op verzoek van de schipper van passagiersschip Marjoes is het
inschepen een kwartier verlaat. Vooral bij oostenwind kwamen we tijd te kort. Ook bij de
andere tochten konden de gidsen de presentatie niet rustig afwerken.
Het gidsen door onze eigen vrijwilligers is door de gidsen als zeer leuk ervaren. Ook de reacties
van gasten, die al eerder waren meegegaan waren positief. Men waardeert de informatie die
meer gericht is op de weervisserij en minder op de ontstaansgeschiedenis.
Er blijkt behoefte te zijn aan vaartochten in het weekend. Die mogelijkheid gaan we in seizoen
2020 uitwerken.
Er waren dit jaar veelvuldige verzoeken van vrienden en bekenden om gratis mee te mogen
varen. Besloten is dat vrijwilligers enkel iemand meenemen als ze bijliggen. Ook nieuwe
vrijwilligers kunnen enkel kennis maken tijdens het bijliggen.
Bijliggen - het verjagen van de aalscholvers en zeehonden om te voorkomen dat de fuik geleegd
wordt – verliep wat moeizamer. Een aantal vrijwilligers hebben zich extra ingezet.
In Bijlage II vindt u een overzicht van de resultaten van een enquête die wij deelnemers aan de
vaartochten hebben toegestuurd.
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promotie en evenementen
Promotie voor de weervisserij hebben we dit jaar verzorgd op ProefMei en op de Brabantse Wal
Dag. We promoten de weervisserij in zijn algemeenheid en maken reclame voor de vaartochten.
We hebben een stand met flyers voor de vaartochten. Helaas geen potjes zoute ansjovis te koop.
De voorraad bij de firma Van Dort was op. We vertonen in de stand de film “Verdronken Land”
met het verhaal van de weervisserij van de familie Van Dort evenals historische filmbeelden
met opnamen van de weervisserij in de 50-er en 60-er jaren ingesproken door Piet Landa. We
hebben met een eigen kookunit (buitenbarbecue) de bezoekers van ProefMei weer een heerlijk
maaltje ‘vangst van de dag’ voor kunnen schotelen. Op de Brabantse Wal Dag hebben we ons
beperkt tot het opstellen van onze stand, want de vis was gewoon op en de nieuwe ingemaakte
ansjovis nog niet gereed. Er was op die dag veel belangstelling voor de weervisserij.
Dit jaar hadden we een grote pot met gezouten ansjovis in de stand en belangstellenden konden
voor €1,- een gokje wagen hoeveel visjes er in de pot zaten. Een van de jongste deelnemers won
de gratis vaartocht voor twee personen voor seizoen 2020. Met de opbrengst van het visjes
raden speelden we precies quitte. We kregen die dag al een aanmelding voor een volle boottocht
in 2020 en we konden voorlichting geven aan basisschoolleraren over door de gemeente
gesubsidieerde schooltochten (Cumenu). We hebben aan deze evenementen kunnen meedoen
dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Chapeau!
In samenwerking met Natuurmonumenten hebben we ten slotte nog een lezing verzorgd op de
Kraaijenberg.

Pr & communicatie
Voor de PR- en communicatieactiviteiten zijn er door het jaar heen vier vaste pijlers: het kappen
van staken, het steken van staken c.q. herstel van de weren, de promotie van de vaartochten en
publiciteit genereren voor de vangst. Het kappen en steken van staken zijn fotogenieke en
relatief onbekende activiteiten waardoor aandacht van lokale media doorgaans verzekerd is.
Daarmee is het een uitdaging om er jaarlijks een actuele en nieuwswaardige insteek aan te
geven.
Ook in 2019 hebben we kunnen rekenen op aandacht van de landelijke media. Lau de Smet was
samen met de chef-kok/eigenaar van restaurant Het Spuihuis te horen in het NPO Radio 1programma Mangiare! In het televisieprogramma Denkend aan Holland (Omroep Max) brachten
Janny van der Heijden en André van Duin een bezoek aan de winkel van Van Dort voor een
portie verse ansjovis. Dit resulteerde in een piek in het aantal websitebezoekers en trok
bovendien klanten van buiten Bergen op Zoom naar de winkel.
Sinds mei 2019 kunnen bezoekers van onze website zich inschrijven voor de e-mailnieuwsbrief.
Dit betekent dat de nieuwsbrief niet meer is voorbehouden aan onze donateurs - Vrienden van
de weervisserij. Door deze voor iedereen toegankelijk te maken, willen we alle belangstellenden
voor het erfgoed weervisserij en onze stichting nadrukkelijker aan ons binden en kunnen
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informeren. Dit blijkt een succes: in de periode mei tot en met december 2019 hebben 120
personen zich voor de e-mailnieuwsbrief aangemeld.
Ten slotte is er in 2019 gestart met het in
eigen beheer creëren van achtergrondverhalen over de weervisserij en aanverwante
onderwerpen. Ten eerste willen we hiermee
wat creatie betreft minder afhankelijk zijn van
de media. Daarnaast moet deze aanpak ertoe
leiden dat we ook buiten die vier periodes om
verhalen en daarmee publiciteit kunnen
genereren. Het eerste wapenfeit is het
uitgebreide artikel Ingemaakte ansjovis:
familieproduct met een verhaal. Dit is op de
website en in de nieuwsbrief opgenomen en
bovendien aangeboden bij de Bergen op
Zoomse Bode waarin het integraal en
paginagroot is overgenomen.
In bijlage I vindt u een overzicht van de
mediaplaatsingen in 2019.

Artikel in de Bergen op Zooms Bode

Vrienden van de Weervisserij
De stichting kent een grote groep ondersteuners, de Vrienden van de Weervisserij. Het zijn
mensen die hun betrokkenheid bij de weervisserij omzetten in een jaarlijkse vriendenbijdrage
van ten minste € 20. Hiervoor ontvangen ze drie keer per jaar een e-mailnieuwsbrief en worden
ze uitgenodigd voor evenementen/bijeenkomsten die door de stichting worden georganiseerd.
Begin 2019 hadden we 89 vrienden. Eind 2018 tellen we na aan- en afmeldingen 83 vrienden.

Immaterieel cultureel erfgoed
De inschrijving van de weervisserij bij de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is
gehonoreerd. De bijschrijving is een onderkenning dat een erfgoedgemeenschap zich actief en
bewust inzet voor het in stand houden en doorgeven haar immaterieel erfgoed. Dit gegeven
geeft ons het recht om het logo Weervisserij is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed
Nederland te gebruiken op communicatie- en promotiemateriaal.
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Europees Streekproduct
De aanvraag voor de ansjovis als Europees Streekproduct is gestart, in samenwerking met de
firma Van Dort. Dit traject kent een doorlooptijd van circa twee jaar zodat een eventuele
erkenning in 2021 zou kunnen rondkomen.
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Bijlage I overzicht mediaplaatsingen
NR
1

DATUM
13 maart

MEDIUM
De Bergen op Zoomse Bode

TITEL
Vaartochten naar de
weervisserij weer te boeken
Kees Coppens nieuwe
voorzitter Stichting Behoud
Weervisserij
Kees Coppens nieuwe
voorzitter Stichting Behoud
Weervisserij
Strijd tegen de wormen en de
winter: jaarlijkse vervanging
staken in weren Oosterschelde
Strijd tegen de wormen en de
winter: jaarlijkse vervanging
staken in weren Oosterschelde

2

18 maart

Website Stichting Behoud
Weervisserij

3

20 maart

De Bergen op Zoomse Bode

4

23 maart

BN/DeStem (krant)

5

25 maart

BN/DeStem (online)

6

3 mei

Mangiare! (NPO Radio1)

n.v.t.

7

6 mei

BN/DeStem (krant)

8

6 mei

Website Stichting Behoud
Weervisserij

Titel onbekend (n.a.v. 'Er is
meer tussen Eb en Vloed',
Jacques van Eekelen)
Boekpresentatie 'Er is meer
tussen eb en vloed'

9

7 mei

n.v.t. (n.a.v. start Vaartochten)

10

7 mei

Facebook Aangenaam
Bergen op Zoom
KijkOpBergenOpZoom

11
12

14 mei
19 mei

Zuidwest TV
Mijn Hollandse Keuken

Cocktail
Hollandse ansjovis uit Bergen
op Zoom

13

26 augustus

TV / Omroep Max

Denkend aan Holland

14

18 september

Website Stichting Behoud
Weervisserij

Ingemaakte ansjovis:
familieproduct met een verhaal

15

12 november

Website Stichting Behoud
Weervisserij

Stichting Behoud Weervisserij
eert oud-voorzitter Jan van
Paassen

16

18 december

De Bergen op Zoomse Bode

Ingemaakte ansjovis:
familieproduct met een verhaal

Zilte poëzie van Jacques van
Eekelen over Bergen op Zoom,
visserij en water

LINK
n.v.t.
https://www.behoudweervis
serij.nl/kees-coppensnieuwe-voorzitter/
n.v.t.

n.v.t.

https://www.bndestem.nl/be
rgen-op-zoom/strijd-tegende-wormen-en-de-winterjaarlijkse-vervangingstaken-in-werenoosterschelde~a4ca870e/
Lau de Smet en Rian van
Dort
n.v.t.

https://www.behoudweervis
serij.nl/boekpresentatie-eris-meer-tussen-eb-en-vloed/
n.v.t.
https://kijkopbergenopzoom
.nl/nieuws/zilte-poezie-vanjacques-van-eekelen-overbergen-op-zoom-visserij-enwater.html
Kees Coppens en Felix Kools
https://www.mijnhollandsek
euken.nl/hollandsetradities/hollandse-ansjovisuit-bergen-op-zoom/
https://www.maxvandaag.nl
/programmas/tv/denkendaan-holland/
https://www.behoudweervis
serij.nl/ingemaakteansjovis-familieproductmet-een-verhaal/
https://www.behoudweervis
serij.nl/stichting-behoudweervisserij-eert-oudvoorzitter-jan-van-paassen/
n.v.t.
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Bijlage II Resultaten enquEte vaartochten 2019
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1 = Moeilijk
10 = Makkelijk

1 = Slecht te vinden
10 = Goed te vinden
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1 = Zeer mee oneens
5 = Zeer mee eens
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1 = Zeer mee oneens
5 = Zeer mee eens
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